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SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS 

serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada 

em níveis de complexidade crescente. 

Art. 9º A direção do SUS é única; exercida em cada esfera 

de governo pelos seguintes órgãos: 

I – União = Ministério da Saúde; 

II - Estados e Distrito Federal = Secretaria de Saúde; e 

III – Municípios = Secretaria de Saúde.  



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

Art. 10. municípios poderão constituir consórcios para 

desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde. 

 

Art. 12. “Serão criadas comissões intersetoriais de 

âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de 

Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos 

competentes e por entidades representativas da 

sociedade civil”. 



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

Art. 13. A articulação das políticas e programas, a cargo 

das comissões intersetoriais, abrangerá:  

I - alimentação e nutrição; 

II - saneamento e meio ambiente; 

III - vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; 

IV - recursos humanos; 

V - ciência e tecnologia; e 

VI - saúde do trabalhador. 



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

Art. 14. Deverão ser criadas Comissões Permanentes de 

integração entre os serviços de saúde e as instituições de 

ensino profissional e superior (formação e educação 

continuada dos recursos humanos do SUS). 

Art. 14-A.  As Comissões Intergestores Bipartite e 

Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e 

pactuação entre gestores, quanto aos aspectos 

operacionais do SUS.    



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

Objetivos das Comissões Intergestores Bipartite e 

Tripartite:          
 

I - decidir sobre aspectos operacionais, financeiros e 

administrativos da gestão compartilhada do SUS, em 

conformidade com definição da política consubstanciada 

em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de 

saúde;           



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

II - definir diretrizes (âmbito nacional, regional e 

intermunicipal) para organização das redes de ações e 

serviços, e à integração das ações e serviços dos entes 

federados;       

III - fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito 

sanitário, integração de territórios, referência e 

contrarreferência e demais aspectos vinculados à 

integração de ações e serviços entre os federados.         



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

Art. 14-B.  O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais 

de Saúde (Conasems) são reconhecidos como entidades 

representativas dos entes estaduais e municipais para 

tratar de matérias referentes à saúde e declarados de 

utilidade pública e de relevante função social, na forma 

do regulamento.    



SUS: Constituição Federal, Lei 8080/90 e outras normas 

§ 1o  O Conass e o Conasems receberão recursos do 

orçamento geral da União por meio do Fundo Nacional de 

Saúde, para auxiliar custeio de suas despesas 

institucionais; pode celebrar convênios com União.      

§ 2o  Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde 

(Cosems) = entidades que representam entes municipais, 

no âmbito estadual desde que vinculados ao Conasems, 

na forma que dispuserem seus estatutos.          


